D E

R E C H T B A N K

P R E S E N T E E R T :

THUIS UIT ETEN
MET DE
RECHTBANK
Geniet nu van een heerlijk diner van de Rechtbank
bij jou thuis!
Wij hebben het meeste werk al voor je gedaan, je
hoeft het alleen thuis af te maken door de
instructies te volgen.

Dan kan je in deze lastige
tijden toch nog een beetje uit eten.

Hopelijk tot snel!
Team De Rechtbank

KALFSSUCADE
1.
Verwarm de oven voor op 180 graden

2.
Haal het aluminium bakje met de sucade en de groenten
uit het doosje en plaats het 8 minuten in de oven

3.
Verwarm ondertussen de portjus in een klein pannetje

4.
Leg de pastinaak op een (verwarmd) bord. Plaats de sucade
daar boven op

5.
Garneer af met de portjus

ZALMFILET
1.
Verwarm de oven voor op 180 graden

2.
Haal het aluminium bakje met de zalm en de groenten uit
het doosje en plaats het 10 minuten in de oven

3.
Leg de groentes op een (verwarmd) bord. Plaats de
zalmfilet daar boven op

4.
Garneer af met citroen

GEROOSTERDE
AUBERGINE
1.
Verwarm de over voor op 180 graden

2.
Stop het aluminium bakje met de aubergine met
geitenkaas crème 7 minuten in de oven

3.
Verwarm de zoete aardappel crème in

een pannetje

4.
Plaats de aubergine met de geitenkaas-,en zoete aardappel
crème op een warm bord en garneeraf met de papadum

TRUFFEL
RISOTTO
1.
Verwarm de risotto met de truffelsaus op laag vuur

2.
Roer de vecchia romagna en een gedeelte van de
Parmezaanse kaas er door heen

3.
Leg de risotto op een warm bord en garneer af met de
rucola en de rest van de Parmezaanse kaas

4.
Maak eventueel af met peper uit de pepermolen

ROSEVAL
AARDAPPELEN
1.
Verwarm de over voor op 180 graden

2.
Plaats het bakje met aardappelen in de oven voor 15
minuten

3.
Haal de aardappelen uit de oven en leg ze in een warm
schaaltje om te serveren

BROOD MET
DIPS
1.
Verwarm de over voor op 180 graden

2.
Bak het brood 5 tot 6 minuten af in de oven

3.
Haal het brood uit de oven en serveer deze met de dips

BEDANKT!
We zijn heel erg blij dat we op deze manier onze gasten
toch nog blij kunnen maken met onze gerechten.

Hopelijk hebben we jou ook heel erg blij gemaakt! Laat het
ons weten via Instagram en Facebook!

Hopelijk tot snel!
Team De Rechtbank

